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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

EKPC  –  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzo-
na w Rzymie dnia 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)

EKS  –  Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18.10.1961 r. (Dz.U. 
z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.)

Karta praw  –  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: 
podstawowych   Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389)
k.c.  –  ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 

ze zm.)
k.k.  –  ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 

ze zm.)
k.k.w.  –  ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 

poz. 652 ze zm.)
KN  –  ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 

ze zm.)
Konstytucja MOP –  Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 9.10.1946 r. (Dz.U. 

z 1948 r. Nr 43, poz. 308 ze zm.)
Konstytucja RP  –  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 

ze zm.)
k.p.  –  ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 

ze zm.)
k.p.a.  –  ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
k.p.c.  –  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
k.r.o.  –  ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2017 r. poz. 682 ze zm.)
k.s.h.  –  ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 505)
MPPGSiK  –  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 

otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, 
poz. 169)
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MPPOiP  –  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do pod-
pisu w Nowym Jorku dnia 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

o.p.  –  ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 800 ze zm.)

p.p.  –  ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.) 
p.p.s.a.  –  ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-

nymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)
pr. spółdz.  –  ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1285)
p.s.w.n.  –  ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

poz. 1668 ze zm.)
p.u.s.p.  –  ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)
p.w.k.c.  –  ustawa z 23.04.1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. 

Nr 16, poz. 94 ze zm.)
r.o.n.p.  –  rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14.12.2004 r. w sprawie orze-

kania o niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 273, poz. 2711 ze zm.)
r.p.ś.e.  –  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.10.2011 r. w sprawie 

postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412)
r.p.z.m.  –  rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania za-

wodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2010)

RODO  –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 ze zm.)

TFUE  –  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. 
UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47)

TWE  –  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana: 
Dz.Urz. UE C 321E z 29.12.2006 r., s. 37), tzw. traktat rzymski; poprzed-
nio Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; od 
1.12.2009 r. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

u.d.u.r.  –  ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 381)

u.e.k.  –  ustawa z 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 926)

u.e.p.  –  ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1924)

u.e.r.  –  ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.)

u.e.r.z.  –  ustawa z 5.04.2002 r. o europejskich radach zakładowych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1247 ze zm.)

u.i.k.e.  –  ustawa z 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywi-
dualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1776 ze zm.)



27Wykaz skrótów

u.i.p.p.k.  –  ustawa z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.)

u. KAS  –  ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 508 ze zm.)

u.k.n.u.p.  –  ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracow-
ników (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.)

u. KRS  –  ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 986 ze zm.)

u.k.s.c.  –  ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.)

u.o.f.f.e.  –  ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.)

u.o.p.  –  ustawa z 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2029 ze zm.)

u.p.d.o.f.  –  ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

u.p.e.a.  –  ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)

u. PiP  –  ustawa z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 623 ze zm.)

u.p.o.o.  –  ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm.)

u.p.p.e.  –  ustawa z 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.)

u.p.p.k.  –  ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215)
u.p.s.  –  ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)
u.p.u.p.  –  ustawa z 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1915)
u.p.z.  –  ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)
u. RDS  –  ustawa z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.)
u.r.s.z.  –  ustawa z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 174)
u.s.c.  –  ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1559)
u.s.i.p.  –  ustawa z 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. 

poz. 567 ze zm.)
u.s.m.p.  –  ustawa z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1155 ze zm.)
u.s.u.s.  –  ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 300 ze zm.)
u.ś.p.u.s.  –  ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-

nego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645 
ze zm.)

u.u.s.r.  –  ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2019 r. poz. 299 ze zm.)
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u.u.s.w.p.  –  ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.)

u.z.e.f.  –  ustawa z 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin [od 1 lutego 2018 r.: 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin] (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 288 ze zm.)

u.z.e.ż.z.  –  ustawa z 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 289 ze zm.)

u.z.f.ś.s.  –  ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.)

u.z.g.  –  ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.), zwana ustawą o zwolnieniach grupowych

u.z.n.k.  –  ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)

u.z.p.t.  –  ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst je dn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.)

u.z.s.p.  –  ustawa z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fi-
zycznej (Dz.U. poz. 1629)

u.z.w.e.  –  ustawa z 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem za-
sad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach 
emerytalnych (Dz.U. poz. 1717)

u.z.z.  –  ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 263 ze zm.)

Periodyki

Annales UMCS  –  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Apel.–W-wa  –  Apelacja – Sąd Apelacyjny w Warszawie
Biul. SN  –  Biuletyn Sądu Najwyższego
EPS  –  Europejski Przegląd Sądowy
GSP  –  Gdańskie Studia Prawnicze
GSP – Prz. Orz.  –  Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
M.P.  –  Monitor Polski
M.P.Pr.  –  Monitor Prawa Pracy
M. Praw.  –  Monitor Prawniczy
NP  –  Nowe Prawo
ONSA  –  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA  –  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych
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OSA  –  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB  –  Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSAP  –  Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
OSNAP  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie-

czeń Społecznych (do nr 1 z 2003 r.)
OSNC  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych
OSNKW  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa
OSNP  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 

i Spraw Publicznych
OSP  –  Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA  –  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK  –  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP  –  Państwo i Prawo
PiZS  –  Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PPiA  –  Przegląd Prawa i Administracji
PPiPS  –  Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
PPP  –  Przegląd Prawa Pracy
Prok. i Pr.  –  Prokuratura i Prawo
Pr. Pracy  –  Prawo Pracy
Prz. Pol.  –  Przegląd Policyjny
PS  –  Przegląd Sądowy
PUG  –  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PUSiG  –  Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
RPEiS  –  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
R. Pr.  –  Radca Prawny
Sł. Prac.  –  Służba Pracownicza
St. Praw.  –  Studia Prawnicze
St. Pr.–Ek.  –  Studia Prawno-Ekonomiczne
St. Pr. P.  –  Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
US.TiP  –  Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka
ZN IBPS  –  Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego
ZN WSHiP  –  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
ZZZS  –  Z zagadnień zabezpieczenia społecznego

Inne

ABW  –  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
AW  –  Agencja Wywiadu
BOR  –  Biuro Ochrony Rządu
CBA  –  Centralne Biuro Antykorupcyjne
CEIDG  –  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
ETPC  –  Europejski Trybunał Praw Człowieka
FEP  –  Fundusz Emerytur Pomostowych
FGŚP  –  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
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FP  –  Fundusz Pracy
FRD  –  Fundusz Rezerwy Demograficznej
funkcjonariusze  –  funkcjonariusze Policji, ABW, AW, CBA, SKW, SWW, SG, SW, PSP, SOP, 

SC-S i SM
FUS  –  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
GIP  –  Główny Inspektor Pracy
GUS  –  Główny Urząd Statystyczny
IKE  –  indywidualne konto emerytalne
IKZE  –  indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
KAS  –  Kolegium Arbitrażu Społecznego
KB  –  kwota bazowa
KNF  –  Komisja Nadzoru Finansowego
KRUS  –  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
MOP  –  Międzynarodowa Organizacja Pracy
NFZ  –  Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA  –  Naczelny Sąd Administracyjny
OC  –  odpowiedzialność cywilna
OEK  –  okresowa emerytura kapitałowa
OFE  –  otwarty fundusz emerytalny
ON  –  okres nieskładkowy
ONZ  –  Organizacja Narodów Zjednoczonych
OS  –  okres składkowy
OU  –  tzw. okres uzupełniający
PFE  –  pracowniczy fundusz emerytalny
PIP  –  Państwowa Inspekcja Pracy
PIS  –  Państwowa Inspekcja Sanitarna
PKD  –  Polska Klasyfikacja Działalności
PPE  –  pracownicze programy emerytalne
PPK  –  pracownicze plany kapitałowe
PrTE  –  pracownicze towarzystwo emerytalne
PSP  –  Państwowa Straż Pożarna
PTE  –  powszechne towarzystwo emerytalne
PW  –  podstawa wymiaru
SA  –  Sąd Apelacyjny
SC  –  Służba Celna
SC-S  –  Służba Celno-Skarbowa
SFWON  –  Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
SG  –  Straż Graniczna
SIP  –  społeczna inspekcja pracy
SKW  –  Służba Kontrwywiadu Wojskowego
SM  –  Straż Marszałkowska
SN  –  Sąd Najwyższy
SOP  –  Służba Ochrony Państwa
SW  –  Służba Więzienna
SWW  –  Służba Wywiadu Wojskowego
ŚDTŻ  –  średnie dalsze trwanie życia
TK  –  Trybunał Konstytucyjny
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TS/TSUE  –  Trybunał Sprawiedliwości/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
TUW  –  towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
WSA  –  Wojewódzki Sąd Administracyjny
WWPW  –  wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
ZUS  –  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
żołnierze  –  żołnierze zawodowi
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SŁOWO WSTĘPNE

Oddawany do rąk Czytelników podręcznik przedstawia kompleksowe ujęcie dwóch 
dyscyplin regulujących zagadnienia związane z zatrudnieniem, a to prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to uległa ona w płaszczyźnie 
kolektywnej istotnym zmianom po nowelizacji w 2018 r. ustawy o związkach zawo-
dowych. Dlatego też dział trzeci został zatytułowany „Zbiorowe prawo zatrudnienia”. 
Podręcznik oparty został na zasadzie proporcjonalności wywodów, zgodnie z dyrek-
tywą metodologiczną jednolitego poziomu wnikliwości merytorycznej. W prezen-
towanej książce w sposób deskryptywny przedstawiono wszystkie podstawowe in-
stytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z poszanowaniem odrębności obu 
dyscyplin, ale z uwzględnieniem ich funkcjonalnej korelacji.

Podręcznik ten cechują dwie podstawowe płaszczyzny: ogólnoteoretyczna i praktycz-
na. Pierwsza z nich odnosi się do wymiaru dogmatyczno-modelowego, druga zaś do 
rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania stosunków przemysłowych i ubezpie-
czeniowych, zwłaszcza w świetle judykatury sądowej. Ze względu na fakt, że podręcz-
nik ma służyć przede wszystkim jako pomoc w procesie dydaktycznym, teksty norm 
prawnych nie są przytaczane w dosłownym brzmieniu. Ich znajomość jest jednak 
niezbędna dla zrozumienia i opanowania materii podręcznika. Oznacza to dla Czy-
telnika konieczność sięgania do nich w czasie lektury.

Wedle klasycznej formuły metodologicznej w nauce prawa niczego nie rozpoczyna się 
od początku i nigdy nie wypowiada się ostatniego słowa. Wyraźne zatem są w tej książce 
ślady intelektualnego dziedzictwa minionych pokoleń wybitnych luminarzy nauki pra-
wa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podstawowe opracowania zostały uwzględnione 
w spisach literatury kończących każdy rozdział. W razie potrzeby powinny one ułatwić 
Czytelnikowi pogłębienie analizy konkretnych zagadnień. W tym miejscu godzi się za-
akcentować, że Autorzy podręcznika prezentują w nim własne poglądy, ponieważ opra-
cowanie to ma charakter pracy zbiorowej, ale nie wspólnej. Ze względu na swój uniwer-
salny charakter podręcznik może też być wykorzystywany przez praktyków, zwłaszcza 
pracodawców, związkowców oraz funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Kraków, 17 marca 2019 r. Krzysztof W. Baran
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CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY
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Krzysztof W. Baran

Rozdział I

POJĘCIE, SYSTEMATYKA I ZAKRES 
PRZEDMIOTOWY PRAWA PRACY

1. Definicja i systematyka prawa pracy

Normy prawne regulujące świadczenie pracy były w przeszłości rozmaicie 
określane. W doktrynie prawa posługiwano się takimi pojęciami, jak: pra-
wo robotnicze, fabryczne bądź nawet socjalne albo przemysłowe. W latach 
50. XX w. powszechnie przyjęła się nazwa prawo pracy1. Została ona osta-
tecznie utrwalona po wejściu w życie kodeksu pracy w 1975 r.

Pojęcie prawa pracy jest rozmaicie pojmowane. Jego legalna definicja, oparta 
na art. 9 § 1 k.p., to przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wyko-
nawczych określające prawa i obowiązki stron pracowników i pracodawców 
oraz postanowienia układów zbiorowych i opartych na ustawie porozumień 
zbiorowych, regulaminów, statutów określających prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy. Odnosi się ona w płaszczyźnie przedmiotowej do stosunku 
pracy, a w podmiotowej – do jego stron. W swej istocie ma ona charakter 
partykularny, a zatem i niekompleksowy. Dlatego też doktryna prawa pracy 
wypracowała znacząco szersze definicje tej dyscypliny prawa. W klasycznym 
ujęciu2 przedmiotem zainteresowań prawa pracy jest praca dobrowolnie pod-
porządkowana, społecznie doniosła, wykonywana osobiście, w celach zarob-
kowych przez osobę fizyczną zwaną pracownikiem, na rzecz i pod kierownic-
twem pracodawcy.

Na obecnym poziomie rozwoju i skorelowanej z nim ekspansji uzasadnio-
na wydaje się jeszcze szersza definicja prawa pracy. W płaszczyźnie nauko-

1 Por. B.M. Ćwiertniak [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna 
prawa pracy, Warszawa 2010, s. 20 i powołana tam literatura.

2 Por. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 1, Ogólna, Warszawa–Kraków 1986, s. 7.
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wej3 może być ono pojmowane jako zbiór norm, przepisów i postanowień 
regulujących bezpośrednio lub pośrednio stosunki prawne związane ze 
świadczeniem pracy przez pracownika. Tego rodzaju generalne ujęcie ma 
charakter heterogeniczny w tym sensie, że łączy wymiar przedmiotowy 
z podmiotowym. Ze względu na swą ogólność wymagają doprecyzowania 
przedmioty tej dyscypliny przez wskazanie konkretnych kategorii stosun-
ków pracy4 regulowanych jej normami. Mam tu na myśli pięć zasadniczych 
rodzajów stosunków prawnych, a to:

– umowne – wynikające z relacji obligacyjnych powstałych na tle umów 
o pracę jako aktów kreujących stosunek pracy;

– pozaumowne – wynikające z relacji publicznoprawno-obligacyjnych, 
powstałych na tle mianowania, powołania oraz wyboru jako aktów 
kreujących stosunek pracy;

– zbiorowe – wynikające z relacji kolektywnych między podmiotami re-
prezentującymi interesy osób wykonujących pracę zarobkową (zatrud-
nionych) i pracodawców w środowisku pracy;

– procesowe – wynikające z relacji zaistniałych w związku z likwidowa-
niem sporów w środowisku pracy;

– kontrolne – wynikające z mechanizmów nadzoru nad środowiskiem 
pracy.

Na tym tle powstaje problem, czy prawo pracy należy zaliczyć do prawa pry-
watnego, czy też publicznego. W klasycznym Ulpianowskim5 ujęciu, sformu-
łowanym w Digestach, prawem publicznym jest to, które dotyczy ustroju pań-
stwa rzymskiego, prywatnym zaś to, które odnosi się do korzyści jednostek. 
Nie wchodząc w skomplikowane delimitacje dokonywane przez współczesną 
teorię prawa, wyrażam pogląd, że prawo pracy ma charakter heterogeniczny, 
gdyż chroni interesy (utilitas) tak państwowe, jak i prywatne (jednostkowe). 
Prawo pracy nie dysponuje własną specjalną metodą regulacji, posługuje 
się więc zarówno metodą cywilistyczną (niewładczą), jak i administracyjną 
(władczą)6, czyni to kompleksowo, regulując funkcjonowanie stosunków pra-
cy, dlatego bywa zaliczane do tzw. prawa sektorów.

Prawo pracy jest zarówno prawem materialnym, jak i formalnym. Z jednej 
strony bowiem reguluje bezpośrednio stosunki prawne między podmiotami 
działającymi w środowisku pracy, z drugiej zaś czyni to w sposób pośred-

3 W doktrynie (np. B.M. Ćwiertniak [w:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych, Warszawa 2015, s. 36–37) wyróżnia się też kontekst aplikacyjny i dydaktyczny znacze-
nia pojęcia prawa pracy.

4 Por. np. J. Stelina [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. I, Część ogólna, Warszawa 
2017, s. 124 i n. oraz cytowana tam literatura.

5 Por. np. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1999, s. 27.
6 Por. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 1..., s. 10 i n.
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ni przez określenie zasad realizacji prawa materialnego. Ta druga kategoria 
norm ma charakter akcesoryjny w tym sensie, że ma za zadanie służyć wcie-
laniu w życie norm materialnoprawnych. Obie te kategorie norm prawa pracy 
pozostają w ścisłej symbiozie, co sprawa, że ich precyzyjne rozgraniczenie 
w poszczególnych przypadkach może nasuwać poważne trudności.

W klasycznych założeniach, na których został skonstruowany ten podręcz-
nik, materialne prawo pracy dzieli się na dwa zasadnicze działy – indywidu-
alne i zbiorowe prawo pracy. Do obu tych części odnoszą się kwestie ogólne, 
mające w swej istocie charakter uniwersalny.

Indywidualne prawo pracy to zbiór norm określających prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy o charakterze materialnoprawnym. Możliwe jest też 
jego szersze pojmowanie obejmujące wszelkie regulacje związane z następ-
cami prawnymi pracownika i pracodawcy. Oba te ujęcia pozostają w koincy-
dencji z używanym nader często pojęciem prawa stosunku pracy7.

W wymiarze przedmiotowym indywidualne prawo pracy8 obejmuje swym 
zakresem wszystkie akty kreujące stosunek pracy, zarówno umowne, jak 
i pozaumowne. Uprawnienia i obowiązki o charakterze materialnoprawnym 
z nich wynikające odnoszą się do wszystkich płaszczyzn obligacyjnych, po-
cząwszy od nawiązania stosunku pracy, poprzez jego treść i przekształcenie, 
skończywszy na ustaniu. Oczywiście nie zawsze możliwa jest ścisła delimita-
cja konkretnego uprawnienia i skorelowanego z nim obowiązku. Ze względu 
na naturalny w gospodarce brak ustandaryzowania stosunku pracy nie ma 
możliwości ich enumeratywnego wyliczenia, możliwe są jedynie egzemplifi-
kacje, np. według sekwencji kodeksowej. W efekcie jego zakres przedmioto-
wy może zostać określony tylko prima facie.

W indywidualnym prawie pracy możliwe jest jeszcze wyróżnienie prawa po-
wszechnego i urzędniczego. To pierwsze odnosi się w wymiarze podmioto-
wym do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę (zarówno 
zwykłych, jak i spółdzielczych). Z kolei prawo urzędnicze reguluje w sposób 
szczególny status pracowników zatrudnionych na podstawie pozaumownych 
aktów kreujących stosunek pracy w służbie publicznej (np. w służbie cywil-
nej, samorządzie terytorialnym, sądownictwie i prokuraturze). W ostatniej 
dekadzie cechuje go coraz silniejsza atrofia, uchwalane są bowiem kolejne 

7 Por. J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń 
2017, s. 61 i n.

8 Por. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 245; A. Świątkowski, Indywidualne prawo 
pracy, Gdańsk–Kraków 2001, s. 12; K. Kolasiński, Prawo pracy i ubezpieczenia społecznego, To-
ruń 1999, s. 19–20, K.W. Baran [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. II, Indywidualne 
prawo pracy. Część ogólna, Warszawa 2017, s. 23 i n. i powołana tam literatura.
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–  monitoringu pracowniczego,
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w tym Sądu Najwyższego. 
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